
Bio-Kult Infantis
Bredt sammensat med 
7 stammer af levende 
bakterier 

Leveres i små breve, lette 
at bruge enten direkte 
i munden, eller f.eks. i 
væske eller grød

Bio-Kult Pro-Cyan
Avanceret sammen- 
sætning med 3 aktive  
ingredienser, indeholder  
tranebær ekstrakt,  
videnskabeligt udvalgte  
bakterie stammer og  
A vitamin. A vitamin  
bidrager til vedlige - 
holdelse af et sundt  
immunforsvar og  
slimhinder.

Bio-Kult
Originalen, bredt 
sammensat, med  
14 forskellige  
stammer af bakterier

Hvis du vil vide mere om  
Bio-Kult produkterne, så  
spørg i din helsekost,  
eller kontakt:
SK Health Aps

Telefon 

2134 4549

Email: 
skhealthtrading@gmail.com

www.sk-health.com
  Bio-Kult Danmark

NYD SOMMEREN



Har du mulighed for at tage 
børnene med på stranden, 
en tur i skoven, eller måske 
besøge en bondegård? Nye 
omgivelser vil udsætte dem for 
andre mikrober end deres vante miljø, og samtidig 
få dem ud i den friske luft. Forsøg viser at børn der 
er vokset op på en bondegård har større divesitet i 
deres mikrobiota.

Når du sommer shopper, så brug chancen til at 
købe et par solbriller. De kan beskytte dine øjne 
og gøre det muligt at de skrøbelige antioxidanter 
hjælper til at holde dine øjne sunde.  
Gå efter CE mærkning  
og den europæiske 
standard: DS/EN 
1836:2005.

Kvinder melder oftere om udbrud af 
blærebetændelse i sommermånederne, måske 
på grund af øget seksuel aktivitet, dehydrering og 
et varmt fugtigt urogenitalt miljø. Regelmæssig 
urinering er naturens måde at hjælpe til at skylle 
bakterier ud fra blæren, så forsøg at drikke 2 – 3 
liter vand dagligt. E. coli bakterien er kendt for at 
være årsagen i 80% af tilfældene  
af blærebetændelse, og den  
stammer fra tarmen eller skeden.  
Levende bakterier (mælkesyre-
bakterier) og tranebær kan hjælpe  
til at forebygge blærebetændelse, 
hvis det er noget du lider af.

Efter en dag i solen prøv en blanding af en god 
olie (f.eks. mandel olie), blandet med kamille  
(æterisk olie), for at berolige og hydrere varm  
tør hud. Det er særligt godt  
hvis du har badet i  
klor-vand – swimmingpool.😉

Hvis du hellere vil være udenfor på 
en solskinsdag, end på kontoret, så 
udnyt det ekstra tidlige lys ved at stå ½ 

time tidligere op, og gå eller 
jog en tur i morgenluften. Tag skoene 

af i græsset og benyt chancen til 
at ”grounde” dig selv til dagen der 
venter.

Til jer der lider af høfeber: prøv at smøre lidt 
vaseline eller lignende rundt om næseborene 
og under øjnene som en ”pollen fælde”, for at 
mindske den mængde du optager via mund  
og øjne .

Sørg for at drikke rigeligt med vand, når de 
varme sommerdage kommer. Hvorfor ikke lave 
en kande frugtte, køle den ned og tilsætte 
nogle skiver citron og appelsin – og så nyde en 
skøn kølig drik?

Blend din yndlings smoothie og frys den til 
ispinde – perfekt til hele familien på en varm 
dag, og en sjov måde at øge børnenes 

indtag af frugt og grønt. Prøv f.eks. bær, 
bananer, mandelmælk, kefir eller 

en naturlig yoghurt med levende 
bakterier, og blandede frø. Eller frys 

stykker af vandmelon til en dejlig 
slushice lignende snack.

Hvis du har en have eller plads til nogle krukker, 
så dyrk dine egne jordbær. Der er ikke noget der 
smager så skønt som de hjemmedyrkede 
økologiske jordbær😉 og så ser det
samtidig godt ud. De er naturligvis  
også fyldt med antioxidanter.

Vær lidt udenfor hver dag uden solcreme. 
15 minutter dagligt med bare arme, ben og 
ansigt skulle være nok til at få din daglige 
dosis af D vitamin. Måske kan I lave en gå-klub 
på arbejdet, og lige nå ud og få lidt frisk luft i 
frokostpausen?

Nyd sommeren
Tænker du: Sol og varme – dejligt!!  
- men der følger udfordringer med. 

Så kan du måske få noget ud af vores 
SOMMER TIPS

For mange af os er sommeren den bedste tid 
på året. Med længere dage, og mere solskin 
er vi fuld af energi og optimisme.

Hvis noget ødelægger dette for dig, hvorfor 
så ikke se om du kan ændre på det?

Et godt helbred begynder i tarmen, der 
er fyldt med billioner af bakterier. Mange 
mennesker er ikke opmærksomme på at op 
til 70% af vores immunforsvars celler findes 
i tarmen, og at en god sammensætning af 
bakterier her kan have signifikant indflydelse 
på vores overordnede helbred, velvære  
og vitalitet.
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